
 راهنماي تصویري ارسال آثار و نشریات شرکت کنندگان

 

با  می توانید "ورود به سامانه"از طریق بخش  "12تیتر "پس از وارد شدن به سایت   مرحله اول:
درج نام کاربري و رمز عبور خود به صفحه ارسال آثار دسترسی داشته باشید. براي ارسال آثار باید 

 که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده است کلیک کنید. "نشریاتارسال آثار و "روي گزینه ي 

 
 

اثر ارسالی را رسته و گروه مرحله دوم: پس از وارد شدن به بخش ارسال آثار و نشریات ، باید 
مشخص نمایید. به عبارتی باید تعیین کنید که اثر یا نشریه شما جزء کدام گروه بوده و در گروه 
انتخاب شده جزء کدام رسته می باشد. در تصویر زیر فرض شده است که اثر ارسالی در گروه آثار 

نه هاي مورد نظر می برگزیده و در رسته ي سرمقاله و یادداشت قرار می گیرد. پس از انتخاب گزی
 اثر کلیک نمایید. "ارسال"توانید روي گزینه ي 

 
 



مرحله سوم:در این مرحله باید مشخصات اثر ارسالی وارد شود و بعد ازکامل کردن این اطالعات 
و  "ذخیره موقت "نیز دو گزینه ي قسمت  این درنسخه اي از اثر در این سامانه بارگذاري گردد. 

است که در صورت انتخاب گزینه ي ارسال ، اثر بارگذاري شده توسط شما به تعریف شده  "ارسال"
دبیرخانه ارسال می گردد و در صورت انتخاب گزینه ذخیره موقت اثر شما در حساب کاربریتان 

 ذخیره می شود ولی ارسال نمی گردد.

 
 

 بارگذاري را نشان می دهد.نحوه انتخاب و بارگذاري فایل اثر. تصویر زیر نحوه ي مرحله چهارم: 



 
اثر شما در حساب  "ذخیره موقت"در صورت انتخاب گزینه مرحله پنجم: توجه داشته باشید 

فهرست ارسال شده "در این حالت اثر شما در بخش  کاربریتان ذخیره می شود ولی ارسال نمی گردد.
 ذخیره می شود. "ها

 
 

فهرست ارسال "را انتخاب کنید، در بخش "ارسال " اگر بعد از بارگذاري اثر گزینه يمرحله ششم: 
نمایش داده می شود. این وضعیت نشان می دهد  "ارسال شده"در ستون وضعیت اثر پیام  "شده ها

 که اثر شما ارسال شده است.



 
 

ثبت اطالعات با موفقیت "مرحله هفتم: در نهایت اگر تمامی مراحل به درستی انجام شده باشد پیام
 .براي شما نمایش داده خواهد شد "انجام شد 
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